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ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ ﭼﮫ ھﺳﺗﻧد؟

ﭘرﺳﺷﮭﺎی ﻣﺗداول

FREQUENTLY ASKED
QUESTIONS

اَﺗوﻣﺎﯾزر را ﺑﺎ ﻋﻧوان ﮐﺎرﺗوﻣﺎﯾزر ﯾﺎ ﮐﻠﯾروﻣﺎﯾزر ھم
ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد

ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ ﺑﮫ ﮔروھﯽ از دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺑﺎﺗری دار ﮔﻔﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﻠول ﻣﺎﯾﻊ را ﮔرم ﮐرده و ﺑﺧﺎر وﯾپ ﺗوﻟﯾد
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺗﻌددی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد :ﺳﯾﮕﺎر
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ )ای ﺳﯾﮕﺎرت( ،وﯾپ ،وﯾپ ﭘن ،ﻣﺎد )ﺑﺎﮐس ﯾﺎ ﭘﺎد(،
ﺗ َﻧﮏ ،ﻗﻠﯾﺎن اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ )ای ھوﮐﺎ( ،ﺿﻣﻧﺎ ً ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﻧﺎم
ﺑرﻧد ﺗﺟﺎری ﺧود ھم ﺧواﻧده ﺷوﻧد .اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ ﺣﺎوی ﺗوﺗون
ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻋﻣل اﺣﺗراق در آﻧﮭﺎ اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ ﺷود .اﮐﺛر آﻧﮭﺎ ﻣﺣﺗوی
ﻧﯾﮑوﺗﯾن ھﺳﺗﻧد .ﻗطﻌﺎت ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ:

اﯾﺟوس ﺑﺎ ﻋﻧوان ای ﻟﯾﮑوﺋﯾد ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ وﯾپ ھم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود

 2از ﮐدام دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی وﯾپ ﺑﯾﺷﺗر اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷود؟
دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی وﯾپ اوﻟﯾﮫ ﺷﺑﯾﮫ ﺳﯾﮕﺎر ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷدﻧد .اﻣﺎ ،ﻧﺳل ﺟدﯾد ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗر ﺑوده
و در ﺷﮑل ھﺎ ،اﻧدازه ھﺎ و ﺳﺑﮏ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻧوﻋﯽ
ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﮔردﻧد “JUUL”.و ”“Aspire Breeze
از ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن روزھﺎ طرﻓداران

ﻗﺳﻣت دھﺎﻧﯽ
اَﺗوﻣﺎﯾزر

اﯾﺟوس )ﻋﺻﺎره( را ﮔرم ﮐرده و
ﺗوﻟﯾد ﺑﺧﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد

زﯾﺎدی دارﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﺣﺗوی ﻣﻘﺎدﯾر ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی ﻧﯾﮑوﺗﯾن
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺳرﻋت ﺟذب ﻣﯽ ﺷود؛ در ﻧﺗﯾﺟﮫ "ﺿرﺑﮫ"
ﻧﯾﮑوﺗﯾﻧﯽ ﺷدﯾدﺗری اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

ﻣﺧزن  /ﮐﺎرﺗرﯾﺞ
ﻣﺣﻔظﮫ ای ﮐﮫ اﯾﺟوس را در
ﺧود دارد
اﯾﺟوس
ﻣﻌﻣوﻻً ﻣﺣﺗوی ﻧﯾﮑوﺗﯾن و
ﺳﺎﯾر ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ اﺳت
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ﺑﺎﺗری

اَﺗوﻣﺎﯾزر را ﮔرم ﻣﯽ ﮐﻧد

ﺗرﮐﯾﺑﺎت اﯾﺟوس ﭼﯾﺳت؟
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اﮐﺛر اﯾﺟوس ھﺎ ﺣﺎوی اﯾن ﻣواد ھﺳﺗﻧد:
• ﭘروﭘﯾﻠن ﮔﻠﯾﮑول )(PG

داﺷﺗﮫ و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺳرطﺎن ﺷود.

طﻌم دھﻧده ھﺎ
ﻧﯾﮑوﺗﯾن )ﺻﻔر ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﯾر ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد(

ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﺑﺧﺎر وﯾپ ﭼﯾﺳت؟

ﯾﮏ اﺷﺗﺑﺎه راﯾﺞ در ﻣﯾﺎن ﺟواﻧﺎن و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓﮑر
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺧﺎر وﯾپ ﻓﻘط از ﺑﺧﺎر آب ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت.
اﻣﺎ در واﻗﻊ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﺟوس ﮔرم ﻣﯽ ﺷود ،ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
ﻣﺎﻧﻧد اﯾﻧﮭﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮔردد:
ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺳﻣﯽ

ﮐﮫ در اﯾن ﻣواد ﻧﯾز ﻣوﺟود ھﺳﺗﻧد

فﻟزات ﺳﻧﮕﯾن

رﻧﮓ ھﺎی ﺳرب دار
ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺟﻠوﮔﯾری از ﻓﺳﺎد اﺟﺳﺎد

ﻧﯾﺗروزاﻣﯾن ھﺎی ﺧﺎص ﺗوﺗون

ﺳﯾﮕﺎر

ﺗرﮐﯾﺑﺎت آﻟﯽ ﻓرار )VOCھﺎ(

ﺑﻧزﯾن

ﮐﺎرﺑوﻧﯾل ھﺎ

ھﯾدروﮐرﺑن ھﺎی ﭘﻠﯽ ﺳﯾﮑﻠﯾﮏ
آروﻣﺎﺗﯾﮏ )PAHھﺎ(
رﯾز ذرات

ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ ﺑر ﺳﻼﻣﺗﯽ اﺛر دارﻧد .ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺳﻣﯽ
ﻣوﺟود در ﺑﺧﺎر وﯾپ اﺛرات ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺗﻧﻔﺳﯽ و ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ

ﮔﻠﯾﺳرﯾن ﮔﯾﺎھﯽ )(VG
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در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﺛرات ﺑﻠﻧد ﻣدت اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ ﺑر
ﻣﺎ ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت و ﻣطﺎﻟﻌﺎت در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ اداﻣﮫ دارد.
ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ ﻣﺣﺗوی ﻧﯾﮑوﺗﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎﻋث اﻋﺗﯾﺎد ﺑﮫ
ﻧﯾﮑوﺗﯾن و واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺷوﻧد .واﮐﻧش ھﺎی آﻧﯽ ﺑدن ﺑﮫ
ﻧﯾﮑوﺗﯾن ﺷﺎﻣل اﻓزاﯾش ﺳرﻋت ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب و ﻓﺷﺎر
ﺧون ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺟواﻧﺎن ﺑطور ﺧﺎص ﺑﯾﺷﺗر در
ﻣﻌرض ﺧطر اﺛرات ﻣﻧﻔﯽ ﻧﯾﮑوﺗﯾن ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻣﺎده
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث اﺧﻼل در رﺷد ﻣﻐز ﺷده و ﺑر ﺣﺎﻓظﮫ،
ﻗدرت ﺗﻣرﮐز و ﺧﻠﻖ و ﺧو اﺛر ﺑﮕذارد.

اﮔزوز ﻣﺎﺷﯾن
دود ﺣرﯾﻖ ﺟﻧﮕل ھﺎ و ﻣراﺗﻊ
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اﺛرات اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ ﺑر
ﺳﻼﻣﺗﯽ ﭼﯾﺳت؟

آﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎﺑﯾس را ھم ﻣﯽ ﺗوان وﯾپ ﮐرد؟

آﯾﺎ ﺿرر ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ از ﺳﯾﮕﺎر ﮐﻣﺗر
اﺳت؟
ﺑرای اﻓراد ﺳﯾﮕﺎری ﺷﺎﯾد ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ ﯾﮏ
ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐم ﺧطرﺗر ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑدان دﻟﯾل اﺳت ﻣواد

ﮐﺎﻧﺎﺑﯾس ﺑﺻورت ﮔل ﺧﺷﮏ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل

ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺳﻣﯽ ﻣوﺟود در ﺑﺧﺎر وﯾپ از ﺳﯾﮕﺎر ﮐﻣﺗر ﻣﯽ

ﮐﻧﺳﺎﻧﺗره ﻣﺎﻧﻧد ﻣوم و روﻏن ﺣﺷﯾش ﻗﺎﺑل وﯾپ

ﺑﺎﺷد.

ﮐردن اﺳت.

اﻣﺎ ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺧطرات
اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ و ﻧﺎﻣﻌﻠوم ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ،
اﻓرادی ﻏﯾرﺳﯾﮕﺎری ﻧﺑﺎﯾد از وﯾپ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
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آﯾﺎ اﺳﺗﻧﺷﺎق ﺑﺧﺎر دﺳت دوم ﻣﺿر اﺳت؟

ﻧﯾﮑوﺗﯾن ،ﻓﻠزات ﺳﻧﮕﯾن و رﯾز ذرات در ﺑﺧﺎر دﺳت دوم
ﯾﺎﻓت ﺷده اﻧد .اطراﻓﯾﺎن ،ﺷﺎﻣل ﮐودﮐﺎن و ﻧوزادان ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
اﯾن ﺑﺧﺎرات را اﺳﺗﻧﺷﺎق ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﻓرادی ﮐﮫ از

 10آﯾﺎ ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ در ﮐﺎﻧﺎدا ﻗﺎﻧوﻧﯽ ھﺳﺗﻧد؟
ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ در ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺟﺎز و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ ﻗواﻧﯾن
ﻓدرال و اﺳﺗﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﻧﺣوه ﺗوﻟﯾد ،ﺑرﭼﺳب زدن ،ﺗﺑﻠﯾﻎ و
ﻓروش آﻧﮭﺎ وﺟود دارد.

ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎﯾد از وﯾپ ﮐﺷﯾدن در
ﻣﺟﺎورت اﻓراد دﯾﮕر ﺧودداری ﻧﻣﺎﯾﻧد.

 11ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧرﯾد ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ ﭼﻧد ﺳﺎل
اﺳت؟
در ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﺷﺧص ﺑﺎﯾد  ۱۹ﺳﺎل
ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺳن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد
ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ را ﺧرﯾداری ﮐﻧد.
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اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ ﭼﮫ ﺧطرات
دﯾﮕری دارد؟

اﮔر ﮐودﮐﺎن و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن اﯾﺟوس را ﻗورت ﺑدھﻧد ﯾﺎ از
طرﯾﻖ ﭘوﺳت ﺟذب ﮐﻧﻧد ﻣﺳﻣوم ﺧواھﻧد ﺷد.
اﻣﮑﺎن اﻧﻔﺟﺎر ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ و آﺗش ﮔرﻓﺗن آﻧﮭﺎ وﺟود
دارد و اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوﺟب ﺳوﺧﺗﮕﯽ و ﺟراﺣت ﮔردد.
ﺑﺎﺗری ھﺎی ﯾون ﻟﯾﺗﯾم ﺑﮑﺎر رﻓﺗﮫ در ﺗﺟﮭﯾزات
وﯾپ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺧطرﻧﺎک ﺑﺎﺷﻧد ﻋﻠﯽ اﻟﺧﺻوص
اﮔراﺳﺗﻔﺎده ،ﻧﮕﮭداری ،ﺣﻣل ﯾﺎ ﺷﺎرژ آﻧﮭﺎ ﺑدرﺳﺗﯽ
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آﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از وﯾپ در ﻣﺣﯾط ﻣدارس ﻣﺟﺎز
اﺳت؟

ﻗﺎﻧون ﮐﻧﺗرل ﻣﺣﺻوﻻت ﺗوﺗون و وﯾپ ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از وﯾپ در ﺗﻣﺎم ﻣﮑﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎل دﺧﺎﻧﯾﺎت
ﻣﻣﻧوع اﺳت را ﻏﯾرﻣﺟﺎز ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﻣوﺿوع داﺧل
ﻣدارس و ﻣﺣﯾط ﻣدارس را ﻧﯾز ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود.
ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون اﮔر ﭼﻧﯾن ﺗﺧﻠﻔﺎﺗﯽ ﺻورت ﺑﮕﯾرد ،ﻣدﯾرﯾت
)ھﯾﺎت آﻣوزش و ﭘرورش ،ﻣدﯾر اداره آﻣوزش و ﭘرورش و
ﻣدﯾران ﻣدارس( ﻣﺳﺋول ھﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﻧﮭﺎﯾت ﺗﻼش ﺧود
را ﺑﮑﺎر ﺑﺑرﻧد ﺗﺎ داﻧش آﻣوزان اﯾن ﻗﺎﻧون را رﻋﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧد و
ﯾﮏ ﻣﺣﯾط آﻣوزﺷﯽ اﻣن و ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣﺣور ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻓراھم
ﺳﺎزﻧد.

اﻧﺟﺎم ﻧﺷود.
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وﯾپ ﺑﯽ ﺧطر ﻧﯾﺳت

